Zamawiający:
Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4a
25-368 Kielce
NIP 9462616585

Zapytanie ofertowe nr 05/08/2017
Dotyczy projektu pn.
„Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i
wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r.
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I.

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4a
25-368 Kielce
NIP 9462616585
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
1.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
3.
Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywności.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.
B.
C.
D.
E.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie analiz wybranych rynków
zagranicznych w następującym zakresie:
Analizy podstawowe
Analizy pogłębione
Opracowania ogólnych zasad budowania strategii wejścia na wybrane rynki UE
Podatków i zagadnień prawnych oraz organizacyjnych na wybranych rynkach
Inne propozycje możliwości przeprowadzenia wspólnych projektów na wybranych rynkach w
ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu lub wybranymi kontrahentami
zagranicznymi, z których jeden może dotyczyć obszaru geograficznego Ameryki Południowej lub
Australii.
Zadania mogą dotyczyć następujących rynków:
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Australia
Europa Środkowowschodnia
Turcja i Bliski Wschód
Bałkany
Europa Zachodnia
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i) Europa Północna
Cele szczegółowe
A. Przeprowadzenie trzech (3) badań podstawowych na rynkach wskazanych w zadaniu głównym.
Każde z badań może dotyczyć jednego z obszarów geograficznych lub dwóch blisko położonych
połączonych w jednym badaniu. Opracowanie powinno zawierać między innymi:
1. Ogólna analiza przedsiębiorstwa zainteresowanego danym rynkiem i jego produktów, w tym
potencjał eksportowy / importowy i inwestycyjny
2. Sytuacja polityczna i jej wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty
zagraniczne na wybranym rynku. Proponowany model działania:
a. Nastawienie administracji państwowej do inwestycji zagranicznych.
b. Wpływ polityki na gospodarkę.
c. Wpływy zewnętrzne.
d. Inne.
e. Proponowany model działania w danych warunkach politycznych
Opisać i uzasadnić znaczenie ważnych czynników wpływających na prowadzenie działalności z
punktu widzenia sektora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
3. Ekonomiczne i społeczne warunki prowadzenia działalności gospodarczej
a. Ogólna sytuacja ekonomiczna i społeczna
b. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w sektorze.
c. Gwarancje państwowe dla inwestorów zagranicznych.
d. Ograniczenia w odniesieniu do szczególnych obszarów gospodarki dla inwestorów zagranicznych,
w tym bariery wejścia i wyjścia.
e. Pozwolenia i licencje państwowe.
f. Źródła pozyskiwania i dostępność pracowników
4. Rozpoznanie rynku w wyznaczonym obszarze inwestycyjnym
a. Potencjał rynku w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu
b. Główne przedsiębiorstwa rodzime w sektorze i ich potencjał
c. Główne przedsiębiorstwa zagraniczne w danej branży i ich potencjał
d. Stosowane sposoby eksploatacji potencjału rynku i konkurowania
e. Bariery wejścia i wyjścia w sektorze.
5. Ogólne uwarunkowania prawne i wynikające z nich uwarunkowania prowadzenia działalności na
wybranych rynkach
a. Przepisy prawne w zakresie działalności na wybranym rynku.
b. Przepisy finansowe dotyczące firm zagranicznych.
c. Przepisy podatkowe dotyczące firm zagranicznych.
d. Przepisy celne dotyczące firm zagranicznych.
e. Zasady tworzenia (niezbędne czynności prawno-administracyjne, wymagane
dokumenty, wzory wniosków):
- przedstawicielstw firm zagranicznych;
- spółek z udziałem firmy zagranicznej i miejscowej - kapitał mieszany;
- spółek wyłącznie z udziałem kapitału zagranicznego.
f. Zasady nabywania przez firmę zagraniczną:
- nieruchomości;
- przedsiębiorstw rodzimych.
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g.
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zasady zatrudnienia obywateli i obcokrajowców.
Informacje niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w kraju inwestowania
Opieka zdrowotna dla cudzoziemców.
Baza hotelowa.
Wynajem samochodów przez cudzoziemców.
Dostępność do Internetu i telefonii – strony internetowe dla firm
zagranicznych.
Zasady podróżowania do kraju wybranego na miejsce inwestycji zagranicznej.
Zasady pobytu – kwestie meldunkowe.

B. Przeprowadzenie czterech badań pogłębionych na rynkach wskazanych w zadaniu głównym. Może
to dotyczyć jednego obszaru geograficznego lub dwóch połączonych w jednym badaniu. Rezultaty
badań powinny umożliwić przedsiębiorstwom Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu
podjęcie racjonalnych decyzji co do inwestowania w sektorze na wybranych rynkach. Zakres
zadania powinien zawierać:
1. Sytuacja polityczna
a. Ustrój państwowy i system sprawowania władzy oraz jego wpływ na gospodarkę.
b. Aktualny układ sił politycznych i ich nastawienie do działalności gospodarczej rodzimej i
zagranicznej.
c. Wpływ polityki na gospodarkę w tym stanowienie prawa.
d. Wpływy zewnętrzne.
e. Stabilność sytuacji polityczno-gospodarczej, prognozy jej rozwoju.
2. Ekonomiczne i polityczne warunki inwestowania
a. Nastawienie administracji państwowej do inwestycji zagranicznych.
b. Gwarancje państwowe dla inwestorów zagranicznych.
c. Ograniczenia w odniesieniu do szczególnych obszarów gospodarki dla inwestorów zagranicznych.
d. Pozwolenia i licencje państwowe.
3. Rozpoznanie rynku w wyznaczonym obszarze inwestycyjnym
a. Potencjał rynku i jego dojrzałość ogólna jaki w sektorze gospodarki odpadami i recyklingu
b. Charakter popytu, czynniki mające na niego wpływ i sposób finansowania jego zaspokojenia
c. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w sektorze
d. Analiza atrakcyjności sektora
e. Główne przedsiębiorstwa rodzime w danej branży, segment, w którym działają, produkty,
ewentualnie dane finansowe, ceny, ogólny potencjał rynkowy i poziom konkurencyjności.
f. Główne przedsiębiorstwa zagraniczne w danej branży i ich uwarunkowania.
g. Zasady konkurowania
h. Obszary i kierunki działalności zakazane dla inwestycji zagranicznych.
4. Uwarunkowania prawne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na danym rynku
a. Istotne przepisy gospodarcze, podatkowe i związane z nimi dotyczące gospodarki, a w
szczególności sektora gospodarki odpadami i recyklingu.
b. Przepisy prawne w zakresie inwestycji zagranicznych.
c. Przepisy finansowe dotyczące firm zagranicznych.
d. Przepisy podatkowe dotyczące firm zagranicznych.
e. Przepisy celne dotyczące firm zagranicznych.
f. Zasady tworzenia (niezbędne czynności prawno-administracyjne, wymagane
dokumenty, wzory wniosków):
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- przedstawicielstw firm zagranicznych;
- spółek z udziałem firmy zagranicznej i miejscowej - kapitał mieszany;
- spółek wyłącznie z udziałem kapitału zagranicznego.
f. Zasady nabywania przez firmę zagraniczną:
- nieruchomości;
- przedsiębiorstw rodzimych.
g. Zasady zatrudnienia obywateli i obcokrajowców.
Informacje niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w kraju inwestowania
Opieka zdrowotna dla cudzoziemców.
Baza hotelowa.
Wynajem samochodów przez cudzoziemców.
Dostępność do Internetu i telefonii – strony internetowe dla firm
zagranicznych.
Zasady podróżowania do kraju wybranego na miejsce inwestycji zagranicznej.
Zasady pobytu – kwestie meldunkowe.
Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa inwestycyjnego i handlowego
Zjawisko korupcji i jej wpływ na gospodarkę oraz bezpośrednio na przedsiębiorstwa sektora
Analizę konkurencyjności przedsiębiorstw Klastra zainteresowanych danym rynkiem i jego
produktów
9. Analiza SWOT/TOWS przedsiębiorstw Klastra i wybranych produktów wraz z wnioskami z
punktu widzenia określonych rynków
10. Zaproponowanie działań niezbędnych do wejścia firmy na wybrane rynki.
11. Zasady zarządzania tajemnicą przedsiębiorstwa (handlową) uwzględniających uwarunkowania
prawne międzynarodowe, kraju inwestycji oraz przepisy unijne;
12. Źródła doboru kadr obsługujących planowane przedsięwzięcie w kraju inwestycji;
13. inne.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
6.
7.
8.

C. Wykonanie czterech opracowań dotyczących ogólnych zasad skutecznego i efektywnego
budowania oraz wdrożenia strategii wejścia na rynki. Do poszczególnych opracowań kraje zostaną
pogrupowane w uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami Klastra a wybranym
wykonawcą. Opracowanie powinno uwzględniać działalność w ramach Struktury Klastra
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Zakres opracowania do przedstawienia przez oferenta.
D. Opracowanie trzech analiz w zakresie podatków i zagadnień prawnych na wybranych rynkach
zagranicznych spośród wskazanych w zadaniu głównym. Zakres opracowania do przedstawienia
przez oferenta.
E. Inne propozycje możliwości przeprowadzenia wspólnych projektów na wybranych rynkach w
ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu lub z wybranymi kontrahentami
zagranicznymi, z których jeden może ale nie musi dotyczyć obszaru geograficznego Ameryki
Południowej lub Australii. Wskazanie zainteresowanym przedsiębiorstwom Klastra możliwości i
zasad tworzenia konsorcjów projektowych z udziałem dofinansowania instytucji zewnętrznych w
ramach europejskiej wymiany klastrowej oraz projektów w ramach programów współpracy
międzynarodowej dotyczących wsparcia klatsrów, konsorcjów projektowych oraz projektów
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innowacyjnych i technologicznych a także współpracy badawczo rozwojowej w ramach Klastra
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Zakres opracowania do przedstawienia przez oferenta.
CPV:
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
zamówienie obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe terminy
świadczenia usług zostaną ustalone między stronami przed podpisaniem umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji
lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego
integralną część formularza ofertowego.
2. W ramach realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego usług oraz udziału ekspertów z odpowiednim
doświadczeniem zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zamówieniu
poprzez zapewnienie ekspertów z odpowiednimi kwalifikacjami i biegłą znajomością tematyki z
zakresu oferty.
b) Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech
merytorycznych, technicznych i jakościowych oraz standardów doradczych. W każdym przypadku
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważne Zamawiający
uzna te rozwiązania, które oparte są na ogólnie obowiązujących standardach i spełniać będą
minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez Zamawiającego. Wykonawca, który
powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać w ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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VI. WYKLUCZENIA
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym
powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy
w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z
powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o
udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ
1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną w formacie
PDF. Pisemnie na adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o.., ul.
Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa. Elektronicznie na adres
anna.olkowicz@klasterodpadowy.com oraz biuro@klasterodpadowy.com
2.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Anna Olkowicz,
Koordynator Projektu, tel. +48 698 897 544.
3.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i
złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na
wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytanie powinno wpłynąć do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na
składanie ofert. Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany
udzielić odpowiedzi.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na trzy dni przed upływem
terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
5.
Informacje o dokonanej modyfikacji Zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności oraz
na stronie www.klasterodpadowy.com
6.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
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Oferta musi zachować ważność do: 30 września 2017 r.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny dokument rejestrowy,
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
5. Oferty należy złożyć do dnia 29.08.2017 r.
6. Oferty
należy składać
za
pośrednictwem
poczty elektronicznej:
anna.olkowicz@klasterodpadowy.com oraz biuro@klasterodpadowy.com
lub
pocztą
tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o.,
ul. Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa).
7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na
wskazany w punkcie 6 adres mailowy.
8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu całego zamówienia poprzez wskazanie w
formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
2. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN lub EUR.
3. Ceny określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą
podlegały zmianom.
4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej (EUR) cena oferty przeliczona zostanie na PLN po
średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
5. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
wskazanej w ofercie.
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XI. KRYTERIA OCENY:
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena: 50%, max 50 pkt

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena (wyrażona w PLN lub EUR):
𝑁𝑐
C = 𝐶𝑐 𝑥 [50],
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Nc - minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cc – cena netto rozpatrywanej oferty.
2. Kryterium doświadczenie – max 40 pkt.
Za wykazanie doświadczenia w poniższych punktach, Wykonawca może otrzymać 10 pkt za każde
spełnienie kryterium wskazane w pkt a, b, c, d.
a) Co najmniej jeden członek zespołu realizującego zlecenie musi mieć doświadczenie w
kompleksowych projektach doradczych dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego w
tym dla struktur klastrowych wykonanych w okresie 3 ostatnich lat.
- warunek niniejszy będzie spełniony przez oferenta, jeśli przedstawi dokument
potwierdzający (umowa, protokół odbioru prac, referencje) realizacje w/w typu projektów
doradczych.
b) Co najmniej jeden członek zespołu realizującego zlecenie musi mieć udokumentowane
doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych lub pracy zagranicą w obszarach
dotyczących zamówienia.
- warunek niniejszy będzie spełniony przez oferenta, jeśli przedstawi dokument
potwierdzający (umowa, protokół odbioru prac, referencje) realizacje w/w typu projektów
doradczych.
c) Co najmniej jeden członek zespołu musi mieć doświadczenie w realizacji kompleksowych
projektów międzykulturowych za granicą lub pracy w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi.
- warunek niniejszy będzie spełniony przez oferenta, jeśli przedstawi dokument
potwierdzający (umowa, protokół odbioru prac, referencje) realizacje w/w typu projektów
doradczych lub zatrudnienia.
d) Co najmniej jeden członek zespołu realizującego zlecenie musi mieć doświadczenie w
międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.
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- warunek niniejszy będzie spełniony przez oferenta, jeśli przedstawi dokument
potwierdzający (umowa, protokół odbioru prac, referencje) realizacje w/w typu projektów.
3. Znajomość struktur klastrowych – max 10 pkt
Wykonawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego lub posiada znajomość specyfiki
struktur klastrowych popartą co najmniej 3 opracowaniami jako wykonawca/ekspert samodzielnie
lub poprzez udział w zespole eksperckim/konsorcjum/innym podmiocie dokumentów
strategicznych dla klastra regionalnego /ogólnopolskiego
- warunek niniejszy będzie spełniony przez oferenta, jeśli przedstawi dokument potwierdzający
bycie członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (umowa) lub przedstawi listę co najmniej 3
opracowań jako wykonawca w formie tabelarycznej:
Lp.

Przedmiot usługi

Odbiorca

Data wykonania

2.
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po
średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
3.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma
największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
XII. WARUNKI UMOWY
1.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących
powodów:
a) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
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XIII. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

JAKIE

POWINNY

1.
Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w
niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) Wykonawcy,
którego ofertę wybrano. 4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy, zawiadamiając
Wykonawcę pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
Z poważaniem,
Centrum Kooperacji Recyklingu –
non for profit system Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań i opracowania
analiz wybranych rynków zagranicznych w związku z realizacją projektu pt.
„Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i
wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach działania 2.3.
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych
Klastrów Kluczowych
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dane oferenta:
Nazwa
Adres siedziby
Dane

rejestrowe

spółki
Osoba uprawniona
do kontaktowania
się z Zamawiającym

imię i
nazwisko
telefon
adres e-mail

1. Oferta cenowa ……………….. (w PLN lub EUR).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oferta jest ważna do dnia 30.09.2017 r.
4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
5. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań:
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
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Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta
zostanie odrzucona.
7. Załączniki do oferty:
a)

Dokument rejestrowy oferenta,

b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
c)

Dokumenty potwierdzające doświadczenie

d) Dokumenty potwierdzające znajomość struktur klastrowych

………………………………….
Miejsce i data

………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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